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Link do produktu: https://centrumkulturystyki.pl/isofaster-400g-izotoniki-trec-nutrition-p-205.html

Isofaster 400g. Izotoniki Trec
Nutrition
Cena

21,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

02632

Kod EAN

5901828344015

Producent

Trec Nutrition

Opis produktu

Isofaster 400g. Izotoniki Trec Nutrition
Czym jest isofaster Trec Nutrition?
Isofaster jest szybko rozpuszczalnym koncentratem służącym do przygotowania napoju izotonicznego o orzeźwiającym
pomarańczowym smaku. Specjalnie dobrana kompozycja składników energetycznych oraz elektrolitów została opracowana
tak, aby błyskawicznie i co najważniejsze skutecznie gasić pragnienie oraz zapobiec odwodnieniu i wyczerpaniu organizmu.
Preparat ten podczas intensywnych ćwiczeń oraz w upalne dni pomaga utrzymać prawidłowy poziom wody w organizmie oraz
dostarcza niezbędnych substancji dla pracujących mięśni, co przyczynia się do zwiększenia wydolności fizycznej. Isofaster
został dodatkowo wzbogacony o składniki mineralne, które uzupełniają tracone z potem elektrolity, co korzystnie wpływa na
pracę mięśni. Isofaster jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego zaspokajającym
zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym, w szczególności sportowców.

UWAGA: Niniejszy opis produktu jest własnością sklepu internetowego CentrumKulturystyki. Kopiowanie opisu w części lub
całości jest zabronione! Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631 z późn. zm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Smak: Grapefruit , Pomarańczowy

Sposób użycia
Przed, w trakcie oraz bezpośrednio po wysiłku fizycznym. Około 5 -10 min przed treningiem należy wypić 300 ml gotowego
napoju. W trakcie wysiłku należy pić regularnie, w odstępach, co 10-15 min po około 100-200ml napoju. W celu szybszej
regeneracji po treningowej bezpośrednio po ćwiczeniach należy wypić od 200 do 400ml preparatu.
W celu przygotowania napoju izotonicznego należy rozpuścić koncentrat Isofaster w odpowiedniej proporcji tzn.: 8g preparatu
na 100ml schłodzonej wody (np.: 40g na 500ml wody). Uwaga! Wewnątrz opakowania znajduje się praktyczna miarka wg.
której można precyzyjnie odmierzyć porcje produktu: 1 pełna miarka to 8g proszku. Odmierzoną porcję wody należy wlać do
bidonu i wsypać odpowiednią ilość preparatu.

Dla przykładu:
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250 ml wody - 2,5 miarki
500 ml wody - 5 miarek
750 ml wody - 7,5 miarki
1000 ml wody - 10 miarek

Skład
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